Platform:
Azon virtuális „piactér”, ahol az agrár- élelmiszeripar
szereplõi, a feltalálók, kutatók, befektetõk, vállalkozók
valamint az állami szereplõk egymásra találhatnak a
projekt keretében. A platform széles körû szolgáltatást
biztosít annak érdekében, hogy a tudásmegosztás és
az ötletek terjesztése a különbözõ technikai eszközök
segítségével hatékonyan valósulhasson meg.

Amennyiben Önnek nemzetközi szinten is megmérettethetõ ötlete, elgondolása van az agrár-élelmiszeripar
területén, úgy keresse irodánkat az alábbi elérhetõségeken.
Egy egyszerû ûrlap kitöltésével csatlakozhat a kialakulóban lévõ nemzetközi adatbázishoz, hálózathoz, megismerhet a témával foglalkozó más kutatókat, illetve
olyan befektetõket, akik kutatási eredmények
hasznosításában érdekeltek.

Mire használhatjuk a Platformot?
• Partnereket, vállalkozásokat, ötletünk
megvalósításához szükséges szereplõket
kereshetünk rajta
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• finanszírozási lehetõséget vizsgálhatunk meg,
• támogató szolgáltatásokat vehetünk igénye.
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Jointly for our common future

A projekt a South East Europe Programban
az Európai Unió és a Magyar Köztársaság
társfinanszírozásával valósul meg.

Jointly for our common future

Az INNOREG Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség, mint projekt partner és mint a hálózatépítési munkacsomag vezetõje vesz részt a „Young
InNOvators Network for SustainaBLE Ideas in the AgroBLE Ideas projektben.
Food Sector”, rövidítve: NO-B
A program másik hazai szereplõje a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontja
Martonvásáron.
A NO-BLE Ideas projekt fõ célkitûzése, hogy segítséget
nyújtson a fiatal feltalálóknak/innovátoroknak kutatási
eredményeik elérhetõvé tételében, valamint elõsegíteni az alkalmazott kutatás, és az agrár-élelmiszeripari
ágazat egymásra találását a fenntartható növekedés
érdekében. A projekt elõsegíti az ötletek vállalati szinten való alkalmazását, a vállalkozások versenyképességének növelése céljából.

A projekt a Dél-kelet Európai transznacionális program
(SEE Program) keretében valósul meg, amelyben 13
partner vesz részt, az alábbi 7 országból:
Olaszország, Bulgária, Magyarország, Románia, Szlovénia, Szerbia és Albánia.
A fejlesztésre, tudáscserére,
mobilitásra irányuló törekvések
mellett a projekt megteremti a
feltételét annak, hogy párbeszéd alakulhasson ki a kutatóközpontok, illetve az állami és
magán cégek között. Növeli a fiatal kutatók láthatóságát a vállalkozások számára; nemzetközi tematikus
fesztiválokkal kelti fel a figyelmet az innováció jelentõségére; párbeszédre ösztönöz az agrár-élelmiszeriparban jelen lévõ kutatási kereslet (cégek) és a kínálat
(fiatal kutatók) között.

A projekt célja továbbá a fiatal feltalálók, innovátorok
hálózatának létrehozása (NO-BLE Ideas Network) az
agrár-élelmiszeripari ágazat (projekt partnerek, kutatási központok, vállalkozások, kormányzati hivatalok)
bevonásával.
A teljes rendszer az összekapcsolt helyi irodákból (NOBLE Ideas Local Points), és egy technológiai platformból áll (NO-BLE Ideas Platform). Az egyes helyi irodák
szolgáltatások széles skálájával támogatják a fiatal
innovátorokat, ötleteik alkalmazhatóságát, továbbá a
transznacionális együttmûködések kialakulását.

A projekt során nemzetközi roadshow-kat és fesztiválokat (NO-BLE Ideas Fest Format) szervezünk, amelynek
házigazdái a projekt partnerek, s ahol az elõzetesen
kiválasztott ötletek helyi szinten bemutatásra kerülnek.

A kitûzött cél, hogy a kiválasztott projekteket be
lehessen mutatni vállalkozóknak, illetve befektetõknek. Ezen NO-BLE Ötletek nemzetközi versenyben,
egy nemzetközi találkozón mérettetnek meg, ahol
valamennyi célországból jelen lesznek a fejlesztési
elképzelések finanszírozásában érdekelt vállalatok és
a befektetõk. A helyi irodák feladata többek között
tájékoztatni a potenciális fiatal kutatókat, innovátorokat a verseny feltételeirõl, ösztönözni a jelentkezõket.
A legígéretesebb jelöltekrõl lista készül, az erre
felkerülõ ötletek nyilvánosságra, terjesztésre kerülnek
a nemzetközi platformon, adatbázison keresztül.

A helyi irodák segítséget nyújtanak a legjobb ötletek
kiválasztásában, annak érdekében, hogy a tehetséges
fiatal kutatók lehetõséget kapjanak egy nemzetközi
találkozón történõ megjelenésre, ahol projektjüket
nemzetközi befektetõk számára is bemutathatják.
A helyi irodák szolgáltatásai:
• Ötletek módszertani értékelése,
• az Ötletek technikai értékelése - tanácsadás,
• az Elképzelések megvalósíthatóságának
értékelése - mentorálás,
• forráselemzés,
• adott témakörben folytatott kutatások alapján
a benyújtott ötletek hasonlóság elemzése.

